IZVADAK IZ ZAPISNIKA
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Cerovlje održane 04. listopada 2017. godine u
prostorijama Općine Cerovlje s početkom u 19,30 sati.
Prisutni su: Ivan Jurada, Elena Šestan, Ana Stojšić, Josip Grabar, Nensi Mikulić, Andrej
Gašparić, Alen Gržinić, Alida Brajuha i Đulijana Brajuha. Odsutni su: Alfred Matijašić i Martina
Tončić.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje i
Kamenko Opatić, zamjenik Općinskog načelnika te novinar Mirjan Rimanić.
Predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Jurada utvrđuje da od 11 vijećnika sjednici prisustvuje 9,
što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice.
Dnevni red:
0. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća.
1. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za
2017. godinu.
2. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela:
a) Odbor za statut, poslovnik i upravu
b) Odbor za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
c) Odbor za socijalna pitanja i društvene djelatnosti
d) Komisija za priznanja i nagrade
e) Komisija za promet
f) Komisija za predstavke i pritužbe.
3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za promet imovinom.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cerovlje za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cerovlje.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina po provedenom natječaju.
7. Podnošenje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za siječanj – lipanj 2017. godine.

Ad -0.
Vijeće bez rasprave jednoglasno verificira Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća održane 06.
srpnja 2017.godine.
Ad -1.
Vijeće jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Cerovlje za 2017. godinu.

Vijeće
tijela:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ad -2.
jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donosi Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih
Odbor za statut, poslovnik i upravu
Odbor za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
Odbor za socijalna pitanja i društvene djelatnosti
Komisija za priznanja i nagrade
Komisija za promet
Komisija za predstavke i pritužbe.

Ad - 3.
Vijeće jednoglasno, 9 glasova „ZA“ donosi Rješenje o imenovanju Komisije za promet
imovinom.

Ad - 4.
Vijeće jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cerovlje za razdoblje lipanj - prosinac
2017. godine.

Ad - 5.
Vijeće jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Cerovlje.
Ad - 6.
Vijeće jednoglasno, s 9 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji nekretnina po provedenom
natječaju.
Ad - 7.
Vijeće jednoglasno. s 9 glasova “ZA” donosi Zaključak po Izvještaju o radu Općinskog
načelnika Općine Cerovlje za siječanj – lipanj 2017. godine.
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